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Gyú~yszcrészct ~7. {183-ú91. :rno3. 

Végh Antal (1903-1993) 

Di: &ász György és ch: Bra11/11er Anlal 

f/égh Antal l 903. október 22-én szü
letett Fegyverneken. Gyógyszerészcsa
ládból szám1azott, apja Végh A111a/ Je
nő, nagyapja Végh Gyula gyógyszeré
szek voltak. Elemi iskoláit Szolnokon 
járta és fejezte be l 9 l 3-ban. Gimnáziu
tni tanuhnányait szintén Szolnokon vé
gezte és fejezte be érettségivel. 

Egyctcn1i. illetve főiskolai tanuhná
nyait Innsbruckban kezdte a jezsuiták
nál. Az ott eltöltött két év nagy hatással 
volt Végh Antalra. az clc1nző. filozofi
kus gondolkodásra. lénycglátúsra kész-
tető képzés befolyással volt egész életére. Családi in
díttatásra. tanuhnányait 111cgszakítva hazatért, n1ajd a 
Pázn1ány Péter Tudo1núnycgyctc111rc iratkozott be. 
ahol 1927-bcn szerezte 111cg gyógyszerészi diplo1nájút. 
Egyik oktatója, laboratóriun1i csoportvezetője. S:::ebel
léc(r lás:::ló felhívta az intézetvezető professzor 
H'inkler lqjos figyeln1ét a friss diplon1ás. tehetséges 
f''"égh Antalra. íVinkler professzor rneghívta őt n1unka
társként a hazai kérniai oktatás bölcsőjének tekinthető. 
Than Károly által alapított l. sz. Chemiai lntczetbe. Ez
zel indult Végh Antal pályafutása. a1nely tipikusan az 
elhivatott egyeten1i oktató pályafutása volt. 

Az I. sz. Chc111iai Intézetben díjtalan gyakornok
ként kezdte (/. táblázal). Első tudományos publikáció
ja 193 l-ben jelent 1neg a lvlagyar Gyógyszerésztudo
rnányi Túrsaság Értesítőjében „Egyszcrü desztilláló 
készülék a kétszer desztillúlt víz előállításúra" cín1111el. 
[\1 /!]. Ebben 1nár 1neg1nutatkozik annak az örökségnek 
a hatása. a1nely Than f(ároö·tól eredően. TVinkler lcy·o
so11 keresztül jutott cl VCgh Antalho:::. Az elödökéhcz 
hasonló technikai. üvegtechnikai érzékét VCgh .-111tal 
111unkatársai. az előadási be111utatások alkalrnával hall
gatói is 1negcsodálhattúk. 

Egyeterni doktori disszertációját .,iV[agnéziu111111cg
határozása arzenát alakjában'' cín1n1el 1932-ben nyúj
totta be és clis111erésscl védte 1neg. Ekkor fizetéstelen 
egyeten1i tanársegéddé lépett előre a ranglétrán. 

TVink/er lqjos professzor I 933-ban nyugállo111ány
ba vonult és a következő évben 1neghalt. A gyógysze
rész és vegyész-generációkat nevelő TVinkler lc.~io.'-; 
111ellctt eltöltött csaknc111 5 év szintén egy életre befo
lyásolta 1''égh Antal gondolkodását. 1988-ban, a 
TVinkler születésének 125. évfordulója alkahnával ren
dezett e1nlékülésen „ !Vinkler asszisztense voltan1 „ 
cí1nn1el tartott előadásán [IV/13} 1nege111lékczett ezen 
időszakról. Itt 1nutatott rá a \Vinkler-iskola erényeire, 

amelyeket gyakorta példaként emlege
tett. Ebben az irásban található az a tár
gyilagos és egyben elgondolkodtató 
rncgjebryzés, 1nely szerint „ ... annak a 
klasszikus analitikai kémiának, amely
nek Winkler oly kiváló müvelője, mond
hatnánk rnüvésze volt, 111ára a jelentősé
ge lényegesen háttérbe szorult. viszont a 
111üszeres analitika sok 1nüvclőjének ép
penséggel ncrn ártana, ha a \Vinkler-félc 
precíziós analitikai szemléletet birtokol
hatná". 

J.\ lényeglátás elsősorban TVinkler 
erénye - inutat rá ugyanebben az írásban Végh pro
fesszor, 1najd azzal az anekdotikus részlettel folytatja, 
hogy ebbe a té1nakörbe tartozik például egy olyan ki
csinység, hogy az analitikai eredrnényeket hány tize
desre kell rnegadni. Ehneséli, hogy egy alkalo111111al 
a1nikor a n1ég fiatal Végh .-111/a/ titrált és a büretta
utánfolyást szen1lélte. az ott levő H'inkler, huncutul cé
lozva a szen1közti Biokérniai Intézetre, ahol precíziós 
üvcgkészülékekkel dolgoznak és a berlini Birodahni 
lv1értékügyi Hivatal kalibrálta a bürcttáikat, clrnondta. 
hogy háro111 tizedesig szá1nolják a parallelek százalé-

I. táblá:,at 
J'-ég!r Antal egyete111i pá{rajittása évs:,á111okba11 

Púz111ún:y Péter Tudo1núnyegyeten1. Bölesésztudo1núnyi 
Kar !. sz. Chc1niai Intézet (igazgató: /Vinkler Lc~jos) 

1929- díjtalan gyakornok 
1932- díjas gyakornok 
1933--· doktori értekezés n1egvéclésc 

~ .'\nalitikai és Gyógyszerészi Kénliai Intézet (igazgató: 
S:::éki Tihor) 

1934- tanársegéd 

Szt.TYcs és Gyúf::,ry'szcrészi Ké!niai Intézet (igazgató: S:::éki Tih<n:J 
1939- adjunktus 
1940- ,,I(valitatív analitikai ké111ia·· tantárgy 

clöadója 
1945- intézeti tanúr 

Budapesti Orvostudon1ányi Egyctcn1, Orvostudon1únyi 
l(ar. n1ajcl: Gyógyszcrésztudornányi Kar; Gyógyszerészi 
Kérniai Intézet 

1949- intézeti tanár. n1cgb. igazgató 
J 956- cgyete1ni tanúr 
1962~· dékún 
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f~iatal ttuuírsegéd/(ént_. 1Vink/er Lajos asszis:;.te11seké11t, 
a pr<~ff!ss:;,or és egy japán 1·e1ulég társaságában. 

kos crcd1nényeit. Büszkék rá. hogy a hannadik tizede
sig vágnak az ercd111ényeik. közben ne1n veszik észre. 
hogy az első tizcdcsük nen1 sti1n1ncl.. f"ég/J professzor 
1negjcgyzi. n1ély filozófiai igazság ez arróL hogy n1i
ként tudja becsapni sajút rnagát az en1ber egy látszat 
precizitással. / "r!gh professzor a lf!Jildf!r iskolúra jc\
!t:inzö ésszcrü precízséget hozta 111agúvaL \·iszont na
gyon túvol útit tölc az a „111üfr1j''. ;:unit talún .. crcdinény 
knzn1ctikúzó n1üvészct"-nek lehetne nevezni. 

:\z J 939. évi átszervezések az 1. sz. Chcn1iai Inté
zetet. illct\·c annak utódjút az /-\nalitikai és Gyógysze
részi K.éiniai lntézett:t is érintették. Ekkor kivált az 
!ntézctböl S::ebelléc(r Lás::ló igazgatúsúval a Szervet
len és ;.\na!itikai I(é111iai Intézet.,;:.\ vissza1naradó egy
ség neve Szerves és Ciyógyszcrészi l<.én1iai Intézetre 
1nódosu!l. ainelyben /-"(;gh A1110/ adjunktusi kineve
zést nyert. 

.'\ .\::l;ki Tihor vezette Szer\·cs és Ciyógyszcrészi 
l(é1niai Intézetben 1 ·l;gh .-/1110/nuk. rnúr adjunktusként. 
1najd intézeti tanúrként is reladata volt a doktorandu
SZ(lk n1unkújúnak az irúnyítúsa. \lczetése alatt korszcrii 
rnunkúk készültek, an1ely·ek n1agukon \'isclték a 
\\·inkk·ri iskula ötletességének, S::ehe/h;l(I' oxicli1netriús 
úttürö 111u11kússúgúnak a nyon1ait. Ezen doktori 111un-

kák (//. táblázat) tapasztalatai fel fedezhetők Végh pro
fesszor további 111unkásságában is. Példaként érde111es 
kiernelni Zalai Káro~r r11unkáját, an1elyben úgy oldot
ta meg a vas(ll) és ón(ll) meghatározását. hogy 
molibdenáttal oxidálta a kétértékü kationokat. majd a 
keletkezett ekvivalens n1olibdénkéket bro1nát-111érőol
dattal a kék szín eltünéséig titrálta. Ezzel a módszerrel 
sikerült n1eghatározni a vas(II)laktátot. Az alapötlet 
1-Vinkler!öl szán11azott. 

A II. Világháború utáni gyógyszerészképzés 1nár a 
1\lozsonyi Sándortól eredő négyéves reformtanterv 
alapján folyt. ffégh Aníal. 1nár intézeti tanárként felis-
111ertc az intézrnénycs gyógyszerész továbbképzés hiá
nyának káros követkczn1ényeit és ettől indíttatva 1949-
bcn elkezdte az „f\ Gyógyszerész"-bcn .Jviagister"' név 
alatt a továbbképzö cikkek sorozatának n1egjelenteté
sét. Rövid idő alatt húsz té1nakörből 36 közlen1ény je
lent meg [Il/I-20]. Ezzel a nem kevés idö ráfordítást 
igénylő, áldozatos 1nunkával nagy segítséget nyújtott a 
többségében 111ég a régi rendszcrü (2 éves) képzésben 
részesült gyógyszerészeknek. 

r·égh A111al életútjának következő szakaszát a ,,kor
szakalkotás korú"'-nak nevezhetjük. Ezen időszakra 

esik ugyanis a Gyógyszerészi l(é111iai Intézet n1egala
kulása. valan1int a 1nagyar gyógyszerészet szak1nai 
szervezetének és a gyógyszerészi szaksajtónak az ala
pítása, újjászervezése. 

/-\z 1949. évi egyetcn1i útszervezésck során a S::éki 
T;hor vezette Szerves és Gyógyszerészi I<én1iai Intéze-

ll. táblár.at 
Fégh Antal irányításái'al késr.iilt doktori érte/(er,ések 

(193i-/949) 

Tha11ay lsn·á11: Bro1nato111ctriús gyors cljárús a Gyógyszer
könyvben hivatalos zsírosolajok jódbrón1szú1núnak n1cgha
túrozúsára. 

19.f.2 
:Vikolics l\.úro~1·: Néhúny gy·ógyszcrkönyvi készítJnény tar
tahni n1cghatúrozúsa. 

1947 
1,·o\·ács Lás::.lá: l.ijabb adatok a hipofoszfitck 1ncnnyileges 
111cghatározúsúhoz és a kalciun1 hipofoszfit alkahnazúsa az 
arzén kin1u1atására. 
:\li!!chna1111 Lás::.!á: Többértékü alkoholok bro1nato111ctriás 
111cghatározúsa. 
Zolai /(áro~1·: 1\ 1nolib<lén újabb fc\hasznülüsa a térfogatos 
analitikában. 
("::.11c::.y G)·ú::.6: Bron1ato1nctriás n1ódszcr a cukrok n1cghatú-
rozús<ira . 
Lengyel Júlia: Egyszcrübb oxisavak szcléncssa\·as kúliu111-
\)rornútos n1cghat<irozúsa. 

19..J.9 
/?c1·ic::./~1 Alice: :\ h!otillin 1ncrkurovcgyülctck analitikai fcl
hasznúlüsúról 
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tet kettéválasztották. f/égh Antal kapott 1negbízást a 
GyÓ6'YSZerészi Kémiai Intézet (GYKJ) vezetésére. A 
n1unkát inint tanszékvezető egyetemi docens kezdte 
meg. (Bruckner Győző professzor a szintén önállósult 
Szerves Kémiai Intézettel a Bölcsész Karon maradt.) A 
gyógyszerészi kémia oktatása átkerült az Orvoskarra, a 
GYKI a Hő!,'YCS Endre utca 7. szám alatti épületek ud
vari szárnyában kapott elhelyezést. Az ottani Gyógy
szerészeti Intézetet a rendelet arra kötelezte, hogy a II. 
emeleti részlegét adja át a megalakult GYKI-nek. Ez a 
kényszerintézkedés ne111 okozhatott nagy örömöt az 
érintett intézetvezctönek. hiszen az általa vezetett inté
zet területének jelentős részétől 1neg kellett válniuk. 
Arról. hogy i\lo::son_l'Í professzor hogyan reagált az 
cse1nényre. 1/'égh professzor egy 1990-ben 111egjelent 
írásában így írt: „Ünneprontó lenne annak részletezése, 
hogy jófonnán scn1n1i felszerelést sen1hozhattunk1na
gunkkal a Trefort-kertből. viszont szeretné111 hangsú
lyozni. hogy helyzetünkcl nagyban n1egkönnyítettc 
A1ozson.\'Í Sándor professzor és Intézetének n1esszen1e
nő kollegiális niagatartása, 1nelyet az Intézet ernc sú
lyos 1negcsonkítása ellenére is velünk szetnben tanúsí
tottak." Mindenesetre a történelmi hűséghez tartozik 
annak 111egjegyzése. hogy a Trefort-kerti „osztozko
dás" után egy kézikocsi elegendő volt a GYKJ-nekjut
latott felszerelés átszállítására. 

Az intézetalapítás időszakát. egyben a nehézsége
ket tovább jellernzi az a tény, hogy az alakuló intézet 
létszá1nát az intézetvezetőn kívül csupán egyetlen ok
tató, a frissen doktorált Kovács László, valamint 1 ad-
1ninisztrátori, 1 laboránsi és egy takarítónői munkatárs 
tette ki. Azt. hogy az intézetvezetés jó kezekbe került 
mutatta, hogy 10 évvel később, 1959-ben az oktatók 
szá1na rnár 16-ra növekedett. Ez volt az Intézet hősko
ra. Végh Antal sorra választotta ki 111unkatársait, így 
kerültek tíz év alatt az Intézetbe a következők: Élő 
Gvö1gy. Bányai Vi?ra. Mi/ch Györgr. Szász György, Ta
kács Mihá(); Auber László, Brantner Antal, Zacskó 
i'Iária, 1'1i11cse\'11é Ralcseva Alória, f(ertész Piroska, 
Graczáné Lukács Mária. Khin László, Papp Ottó, 
1\'ovotni ,·Ígnes és Budvóriné Bórán_i1 Zsuzsanna. 

Az önálló intézet működtetésével, ezen belül az ok
tatás azonnali rnegindításával járó 1nunkák során két fő 
feladatot kellett egyi<lőben megoldani. Az 1949. előtt 
előadott gyógyszerészi kémia jobbára a IV. Gyógyszer
könyv szervetlen vegyületeinek gyógyszerészi kémiai 
vonatkozásait tárgyalta, benne jelentős teret kapott a 
szervetlen vegyületek előállítása. A viszonylag kis szá~ 
mú szerves gyógyszervegyület esetében is súlyt fektet
tek azok szintézisére. A laboratóriumi h'Yakorlatok zö
mében a szervetlen készítmények vizsgálatával foglal
koztak. Végh professzor tematika alakítási koncepció
jában az analitika került előtérbe. Ez vonatkozott az 
egyre nagyobb súlyt képviselő szerves vegyületekre is. 
U gyanaldrnr figyelembe vette az aldrnr készülő V. 
Gyógyszerkönyv vizsgálati 1nódszereít. A cél az volt, 

.A laboratáriu11zba11 

hogy az 1950-es évek elején munkába álló gyógyszeré
szekhez 1nár közel legyen az új gyógyszerkönyv szel
lemisége. A másik feladat már túlnőtt az egyetemi ok
tatás keretein. A 1v1inisztériurn 1negbízta az Intézetet az 
\1. Gyógyszerkönyv elveinek, n1etodikájának szinte or
szágos rnéretű is111ertetésével. Ennek kapcsán került 
sor elsőízben a gyógyszerész szakfelügyelők intézrné
nyes továbbképzésére (előadások, gyakorlatok). Egyi
dejíileg Végh :lntal felkérést kapott a régebben végzett 
budapesti gyógyszerészek folyarnatos továbbképzésé
re. További országos feladat volt a készülő bryógyszer-

1Véluíny on1os professzor társaságában 
(balról: Zoltán Inzre, J/églt .Antal, Rubányi Pál, 

Kovács Ferenc, Berényi Béla) 
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III. táblázat 
Végh A11tal gyógyszerkii11y1•-szerliesztii te1•ékenységének 

.fifbb 1110:::.anatai 

1934 Ph.Hg.IV 

1954 Ph.Hg.V. 

\Vinkler Lajos professzor 1nunkatársa. 

Schulek Elcn1ér professzor. fószcrkcsz
tö 111unkatársa 

• 1964 Ph.Hg.VI. Schulek Ele111ér professzor, főszer

kesztő n1unkatársa. a Gyógyszerkönyvi 
bizottság clnökhclycttcsc, elnöke. 

1987 Ph.Hg.\'ll. 1\ Gyógyszerkönyvi bizottság elnöke. 

könyvvel kapcsolatos szélesebb körben történő tájé
koztatás. Ennek jebryében Végh Antal az ország na
gyobb városaiban, a 111cgyeszékhelyckcn tartott to
vábbképző előadásokat ( I 952-54 ). 

;\ .. hőskorban'' az oktatógárda kiernelt feladata 
volt a jegyzetírás. Ebben az Intézet szinte a nulláról 
indulL de Végh professzor előadásai nyon1án folya
tnatos 111unkúval készült a gyógyszerészi kén1ia jegy
zet. a Szervetlen rész !-II. és Szerves rész I-V. köte
tekkel. Ezzel feldolgozúsra került a gyógyszerészi ké-
111ia teljes anyaga. r\ n1unkában a teljes oktatói közös
ség részt vett. 

Ajegyzctírússal párhuza111osan folyt a ten1atika-fcj
lesztés. Óraszá111bővülés erechnényeként 111ár ne111csak 
a gyógyszeralapanyagok. hanern az összetett készítrné
nyek vizsgálatára is kiterjedt az oktatás. Ennek rneglC
lelően 1955-bcn a tárgy négy szen1esztcrcssé vált. A 
111unka credn1ényeként 1977-ben 1negjclenhetett az el
ső 111agyar. a gyógyszerészi ké111ia teljes anyagút l'el
ülelö egycten1i tankönyv. 

r\ jcgyzetkészitő, te1natika 

si profilját is az új t,l)'Ó,bryszerkönyvi 111ódszerek kidolgo
zása képezte. EITől tanúskodnak az 1950-es évektől 

megjelent tudományos közlemények [V. csoport]. 
A „korszakalkotás'" n1ásik területén, a gyógyszeré

szi közélet és sajtó háború utáni újjászervezése terén 
r-·égh professzor szintén elévülhetetlen érderneket szer
zett (fi~ táblázat). A Magyar Gyógyszerésztudományi 
Társaság a két világháború között n1eghatározó szere
pet vitt a gyógyszerészi szakma fejlesztése terén. Ahá
ború utáni új helyzetben, a kezdeti bizalmatlan politi
kai légkörben ez a lényegében tudományos profilú Tár
saság képtelen volt a korábbi szerepet betölteni. l1"égh 
A111al l 947-49 között még főtitkára lehetett ennek a 
Túrsaságnak, szaklapjónak az „Értesítö''-nek pedig l'c
lelös szerkesztője. Csakhan1ar felisn1crte azonban, 
hogy a n1agyar gyógyszerészet fejlesztéséhez, leg
alábbis átn1cnctileg. a gyógyszerésztársada\0111 széle
sebb körét útfogó szakn1ai, dc egyben érdckvédchni 
szervezetre van szükség. Ez a szervezet, az ö kezden1é
nyezésérc. az Orvos Egészségügyi Szakszervezet 
Gyógyszerész Szakcsoportja lett. arnclynek r'égh Antal 
fötitkára (1951-1954) majd elnöke (1954-1956) volt. 
Ainikor erre lehetőséget látott, J 966-ban, a Szakszer
vezet kereteiből kilépve, létrehozta a Mas')'ar Gyós'Y
szcrészcti Túrsasúgot atnclynek első. alapító elnöke 
volt ( l 966-1968 ). Ebben az időszakban Végh Antal ve
zetése alatt jött létre a Társaságon belül a szakosztályi 
tagozódús. az a ina is 1nüködö szerveződés, a111ely a 
Társaság tudo111ányos arculatát adja. f\ 111egalapitotL 
szervezetében 111cgerősítctt Társaság elnöki tisztét 
1968-ban k·ech·es.\~r GyiiJ~r;y professzor vette át. 

/'.\. 1nagyar gyógyszerészi szaksajtó II. Világháború 
utüni szerveződésében, 111üködésébcn f'"égh Antal 1nár 
az 1950-cs évek clcjétöl jelentős szerepet vitt. ;'.\. S::é-

alakító és intézctépítö tevékeny
ség 1nellett. azzal szinte púrhuza-
111osan. elkezdődött a kutatón1un-

J-'égh Antal s:.erepe a 111agyar gyógys:.erés:.i kii:.életbe11 és a s:.aksajtában 

ka az aktuális gyógyszerana
litikai. elsősorban gyógyszer
könyvi analitikai feladatok 111cg
oldására. Végh Antal ugyanis, 
elődeihez hasonlóan, kivette a ré
szét a gyógyszerkönyv szerkesz
tésből (lll. táblá:at). Az l 950-es 
évek elején a hazai gyót,1)'SZcr
analitikai kutatúsi kapacitús na

fo')'Obb részét a készülő S'YÓS'Y
szcrkönyvvcl kapcsolatos kutató
cllenőrzö 1nunka foglalta le. Eb
ben az úttörö n1unkában Végh 
Antal a föszerkcsztö Sclz11lek 
Ele111ér professzor egyik vezető 
n1unkatársa volt. A G'{KI kutatú-

194 7- ! 949 ivlagyar Gyógyszerészludornúnyi Társasúg fötitkár 

1951-1966 Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szak
szervezete (jyógyszcrészi Szakcsoport 

1966-1968 l\.1lagyar Gyógyszerészeti Túrsasúg 

1972-1974 iv1agyar Gyógyszerészeti Túrsasúg 
Gyógyszcrésztörténeti Szakosztály 

I 947-! 949 Társasági Értesítő 

I 952-1966 Gyógyszerész~továbbképzö sorozat 

1951-1956 ,.r\ Gyógyszerész" 

! 957-l 9T2 „Gyógyszerészet„ 

fötitkúc elnök 

elnök 

elnök 

fclelös szerkesztő 

sorozat szerkcsztö 

szerkesztőbizottság vezctö 

a lapitó-föszcrkcsztö 
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kely Je116 által szerkesztett ,,A Gyógyszerész" folyó
iratnak aklÍv szerző-rnunkatársa volt. A lap rncgszűné
sc után ( 19561 Végh professzor munkatársaival (láng 
Béla és Kovács László szerkesztők) a felpezsdülő szak
rnai élet igényeinek 111egfclclö szaklapot indíthatott út
jára. A „Gyógyszerészet"-nck alapító főszerkesztője 
volt 1957-1972 közötL 

Végh Al//al tíz éven át ( 1962-1972) töltötte be a bu
dapesti Gyógyszerésztudományi Kar dékáni tisztét A 
Gyót,ryszerészi I(é1niai Intézet vezetésétől 25 évi inunka 
után. 1974-bcn vált n1cg. A1níg egészségi állapota en
gedte az últnla alapított intézetben aktív tevékenységet 
végzett. ivlunkásságút szún1os állarni és társadahni szer
vezeti kitüntetéssel isn1erték el. J(ilencvcnedik születés
napja alkahnával elnyerte a .Jviagyar l(öztársaság Ér
de111ére111 tiszti fokozata" kitüntetést. r\ Gyógyszerészi 
J(é1niai Intézel egyik tanlaboratóriutna tisztelegve az in
tézet alapító clötL J 999-től Végh Antal nevét viseli. 

Összeg:.é.„; 

IJ1: 1 ·égh Aníal igen alapos szakn1ai-kén1iai. vala-
111int egyidejüleg ritkún tapasztalható klasszikus hu111ún 
n1üvcltséggcl rendelkező sze1nélyiségc volt a 111agyar 
gyógyszerészetnek. Talún a H·'fnkler Lqjos profCsszortól 
is reú útszárn1azotL de bizonyosan eredeti alapvclő tuli~j
donsúgként is n1eglevö lényeglútó képesség birtokúban 
a1na kevesek közé tartozott. akik fc! tudjúk niérni az 
adottsúgaikkal összhangban levő 1nüködési területeket 
és"- a1ni talán 111ég kevesebb en1ben1ck adatott rneg~ lút
va sajút korlátaikat. ki tudjúk jelölni a közösség szen1-
pon~jából is hasznos. általuk 1negoldható feladatokat. 

Úgy véljük nagy hiba lett volna részünkről. ha tevé
kenységének jelentőségét. különösen a nekrológ-n1ü
fajban ncn1 ritkún tapasztalható, eltúlzott vagy éppen 
rúruhúzntt és nen1 a valós tulajdonságok és crechné
nyck alapján kíséreltük volna 111eg fclvetíleni. r\z 
ilycnf~tjta közelítés éppen r··ég/I Antal profCsszor egyé
niségéhez. a realitás tah\ján 1nüködö. igen fejlett kriti
kai érzék.éhez és lényeglátó képességéhez lenne a leg-
111éltatlanabb. tnúsrészt a könnyen n1érhető. korszakos 
érden1eit hon1ályosíthatnú cl. f\ fentiektől vezettetve 
írásunkban igyekeztünk a tanítvány, a 111unkatúrs részé
ről egyébként tennészetes szubjektivitást lehetőleg ke
rülve. irodahni tényanyag alapján elkészíteni a jelen 
111egen1lékczést. Ezt a célt, a valós l'égh Antal portré 
kialakításút szolgálja az is. hogy írásunkhoz csatoltuk 
l'"ég/J Antal professzor közlen1ényeinek jegyzékét. Ide 
kívánkozik az a 111unkásság. arnellyel Jfégh Anlal a nia
gyar gyógyszerészettörténet és egyete1ni oktatás törté
netét az elődeire vonatkozó anyaggal gazdagította. Is
rnertettc Than l(ároly 111unkásságút és n1éltatta n 
Ph.I-Ig. l. szerkesztésében vitt n1eghatározó szerepét. 
Feldolgozta tanítórnestcrének, /Vinkler Lqjosnak. 111ajd 

az őt követő S::éki 
Tibornak a n1unkás
ságát. Az Ö írásai
ból isrncrhcttük rneg 
kortársa. a korán el
hunyt Szehe!léc~r 

László professzor 
111unkásságát. Eze
ket a tanuhnányokat 
többségében mint 
nyugdíjas adta köz
re. M{ir 90. életév
éhez közeledett, 
a111ikor 111egírta a 
Gyógyszerészi I(é
iniai Intézet kialaku
lüsának és a gyógy-

llii:.el a 90. é/etévlze:. 

szerészi ké1nia tárgy oktatásának a történetét. 
Úgy véljük, hogy f''ég/J Antalnak a n1agyar gyógy

szerészet egészét érintö érden1e. hogy az intézetalapi
tús és az ezt követő fejlesztő és alkotó tevékenység 
nyon1án a Gyógyszerészi 1(én1iai Intézet a hazai kor
szerü gyógyszerészi ké1niai. ezen belül különösen a 
gyógyszeranalitikai. ezen belül a gyógyszerkönyvi 
analitikai képzés. továbbképzés és kutatás bázis-inté
zetévé vúlhatott és ezen pozícióját 1nind a jelen ideig 
111cgtarthatta. E tevékenységével r„·egh A111al 111egala
pozta. hosszú időszakra kijelölte az Intézet 111üködési 
profilját és niüködési n1ódszercil. 

Úgy véljük. hogy f'L;gh ..lníal további gyógyszeré
szet-történeti érde111e. hogy a II. \lilúghúborút követő. 
a rnagyar gyógyszerészet szún1úra sok bizonytalansú
got. politikai alapon nyugvó. hátrányos n1cgítélést hor
dozó évtizedben vezetésével kialakulhattak a feltételek 
a gyógyszerészi szakrnai szervezetek és a szaksajtó n1i
clőbbi 111egindulúsához. IVIint a Gyógyszerész Szakcso
port. 111ajcl a iv[agynr Gyógyszerészeti Túrsaság alapító 
elnökének. illetve a Gyógyszerészet cín1ü folyóirat ala
pító röszerkesztöjének n1eghatározó szerepe volt a 1na
gyar gyógyszerészi közélet. valan1int a szaksajtó hábo
rú utáni újraé!edésébcn. fejlődési irányvonalának 111áig 
is ható n1eghatározásúban. EzzeL valan1int a tovúbb
képzés tún1ogatúsának a J·"égh Antal által alapitott és 
vezetett ivlGYT alapító okiratában 1negjclöll prioritása 
nyon1ún 1ncgállapítható. hogy a Végh Antal últal rneg
vctett alapokon nyugszik a jelen azon örötnteli fcjle
n1énye. hogy a I'viagyar Gyógyszerészeti Társaságnak~ 
valan1int szaklapjának a Gyógyszerészetnek a tovúbb
képző tevékenysége egyre inkább kiteljesedik. 

Úgy véljük. hogy ina n1úr. bizonyos történclrni táv
latból n1egál!apítható, hogy Végh Antal korszakalkotó 
tevékenységet végzett. an1elynek jelentősége. n1esszc 
túhnutatva a gyógyszcranalitikai kereteken, az egész 
n1agyar gyógyszerészet fcjlödése szernpontjábó! érté
ke!endö. 
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1. sz. 111e/léklet 
D1: J1 égh Antal 1111b/ikációs jegyzéke 

1943 

J. A gyógyszerészi kiizélettel, a szalanapolitikáva/ 
kapcsolatos írásai 

l, Egészségügyi propaganda és gyógyszerészi propaganda. 
Gyógyszerész Közlöny 9, (1943). 

1947 
2. A Gyógyszerésztudornúnyi Túrsasúg 1nüködésénck jclcntö

sége. A Gyógyszerész 2, 616-621 (1947). 
1948 

3. A gyógyszerész felszabadulása. A Gyógyszerész 3. 132 
( 1948). 

-L ivlcgnyílnak a lelkek cgy1nás felé (egy gy;:ír];:ítogatás 111argó
jára). A Gyógyszerész 3. 230-232 ( 1948 ). 

5. A gyógyszerészi hivatás jelene és jövője. A Gyógyszerész 
3. 432-435 ( 1948). 

6. ;\ Centenáris Gyógyszerész Hét tudonuinyos döadúsai. A 
Gyógyszerész 3. 559 ( 1948). 

7. Köszöntő. a Szakszervezet Gyógyszertári Dolgozók Szak
osztályúnak első országos ülésén. A. Gyógyszerész 3, 609 
(1948). 

1949 
8. A gyógyszerész elsősorban gyógyszerszakértő legyen. A 

Gyógyszerész./, 182-183 (1949). 
9. A. gyógyszerészeten keresztiil az egész 1nagyar nép érdeké

ben. A. Gyógyszerész./. 203-204 ( 1949). 
10. ;\z előadó probléinúja .. A Gyógyszerész ./. 225-226 ( 1949). 
11. A fihn biztosítja a gyakorlati oktntús együntetüségét. A 

Gyógyszerész 4. 315-Jl6 (1949). 
12. A közösségi érdeknek 1negfelclö lervszcrüség. A Gyógy

szerész./. 367--369 ( 1949). 
1951 
13. Politikailag és szakrnailag 1s n1c2b1zhato 111unka\a] A 

Gyógyszerész 6. 219-220 ( 1951 ). 
1-L A gyógyszerészi ké1nia oktatús<inak jövö feladatai. A 

Gyógyszerész 6. 54--55 ( 195 l ). 
! 5. NI inden szen1pontból kiegyensúlyozott rnunkatervvcl. A 

Gyógyszerész 6. 124-126 ( 1951 ). 
1953 
16. A gyógyszerész szeiné!ycs felclösége. A Gyógyszerész 8. 

21-23 (1953). 
1955 
17. Hangsúly a gyógyszerészetben.;\ Gyógyszerész 10. 11-12 

(1955). 
18. Hozzászólás a 1nagyar gyógyszerészet jüvö szerepérül és 

feladatairól szóló ankéthoz. A Gyógyszerész 10. 69 (1955). 
19. Zárszó a szegedi gyógyszerész nagygyülésen. A Gyógysze

rész 10. 211-212 (1955). 
1957 
20. A .. Gyógyszerészet'' cé\kitüzései. Gyógyszerészet /. 5-6 

(1958). 
1958 
21. A brüsszeli gyögyszerész kongresszus. Ciyógyszerészet 2, 

237-238 (1957). 
1961 
22. A felsöoktatúsi n::forn1 és a gyógyszerészképzés. G~iógysze

részt::t 5. ( \ 96 \ ). 
23. r\ helyzet és a feladatok. Gyógyszerészet 5. J--+ ( ! 961 ). 
2-\.. Perspekty\vy roZ\VOju fannacji \Vegierskicj. Farn1<1cja 

Polska 17. 198-199 ( 196 ! ). 

25. A Lengyel Gyógyszerészeti Túrsasúg V. tudományos kong
resszusa. Gyógyszerészet 5, 226-228 ( 1961 ). 

26. Elnöki hozzászólás a Gyógyszerész Szakcsoport n1egalaku
lásának 10. évfordulóján. Gyógyszerészet 5, 244 ( 1961 ). 

1962 
27. Szocialista gyógyszerészet - szocialista gyógyszerész. 

Gyógyszerészet 6, 161-169 (1962). 
28. Felsöoktatási reforn1 és a gyógyszcrészeL Gyógyszerészet 

6. 241-247 (1962). 
1964 
29. Elnöki 1negnyitó a Gyógyszerész Szakcsoport közgyiílésén. 

Gyógyszerészet 8. 281-283 ( 1964 ). 
1966 
JO. ;\ i'vlagyar Gyógyszerészeti Túrsasúg célkitiízései. Gyógy

szerészet l 0. 40-42 ( 1966 ). 
3 ! . Elnöki tnegnyitó a Niagyar Gyógyszerészeti Túraság köz-

gyülésén. Gyógyszerészet l 0. 401--J.02 ( 1966). 
1967 
32. 1917-1967. Gyógyszerészet 11. 36! (\967). 
1968 
33. Elnöki inegnyitó a i\'lagyar C:iyógyszcrészcti Túrsaság köz

gyiilésén. Gyógyszerészet 122. 441--442 (1968). 

//. To)'{ibbkép:.ii kü:.lernények 

1949 
1. Néhány szeinpont a kérniai egyenletek könnyebb 1negtanu

lúsúhoz . .'\Gyógyszerész./. 653-656 ( 1949). 
1950 

' Vú!tozó \·egyérték - változó vegyüktek L ll. rész. A 
Gyógyszerész 5. 115-117. 129-130 (1950). 

3. !vletil-gyöktöl az adrenalinig (Útn1utatás a szerves képletek 
könnyebb rnegjegyzéséhez). 1\ Gyógyszerész 5. 194--199 
11950). 

4. Helyi érzésteleníti.\ szerek szerkezeti úttekintése. A Gyógy
szerész 5. 231-235 ( 1950). 

5. Az Atny!enurn hydraturntól az Evipanig (1\z altató és a csil
[apitúszerek szerkezeti felépítése) 1. II. rész. A Gyógysze
rész 5. 289-293, 320-324 ( 1950). 

6. A szulfona111idok és néhány arornús szu!fon l. II. rész. A 
Gy6gyszcrCsz 5. 345-347. 385-390 (1950). 

1951 
7. ArzénYegyüktek szerkezeti képlete 1. II. III. rész .. '\ 

Ci,yógyszcrész 6. 27-29. 63-64. 78-79 { 195 ! ). 
8 .. .!dátun1-átiktun-itóziun1 ··. A Gyógyszerész 6. 109-- 1 ! 0 

( 1951 ). 
9. Arsenicosu111. arsenicicu111. arsenicurn. arsanilicuin. A 

Gyógyszerész 6. 139-140 (1951) 
l 0. A biszullit. hidroszulfit. 1netabiszu!fit és túrsaik (zürzavar a 

kénvegyületek notnenk\atúrújúbun). 1\ Gyógyszerész 6. 
161-163 (1951). 

11. A 1nillilitcr és a liter. ;\ Gyógyszerész 6. 1K2--184 ( 1951 ). 
12. A „hypcr-„ .. super-.. és „pcroxi-„ .. jelentést:. A Gyógy

szerész 6. 208-210 ( 1951 ). 
13. Auctori salutcrn! .'\ G:yógyszcrész 6. 225-227 ( ! 951). 
J„L A .. kettedszénsavas nútritnn" a lúgos savanyú-só 1. Néhúny 

szó a savanyú sók no1nenklutún'~júró!. II. Asa\·. lúg disszo
ciúciós állandója és a só kéinhatúsa 1. fi. rész. A Gyógysze
rész 6. 251-253. 2í5-277 ( 1951 ). 
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1952 
15. 1vlagisteriun1 bistnuthi" (Néhúny szó a bázisos sókról. kekt

kczésükrö!). A Gyógyszerész 7. 15-18 ( 1952 ). 
16. A hidrogénionkonccntrációról II. A hidrogénkitcvö - pH -

fogahna, IIL A pH kolorimetriús n1érésénck alapja!. II. III. 
rész. J-\ Gyógyszerész 7, 84-86, 94-96 ( 1952 ). 

17. Festékek a gyógyszertárban I. II. III. IV. V. VI. rész. A 
Gyógyszerész 7. 123-126, !30-133, 159-161. 172-174. 
212-215. 231-235 (1952). 

1953 
18. K vatemer ain1noniurn vegyületek gyógyszereink között 

(társszerzö: Antal J.) L II. rész. 1\ Gyógyszerész 8, 202-205 
(1953). 9. 9-13 (1954). 

1954 
19. r-\na. A Gyógyszerész 9, 191-193 (!954). 
20. A hárornfék súly (l(arlovitz Lúszló ernlékének.) A Ciyógy

szerész 9. 167-!71 (1954). 

1958 
21. Barbiturút-altatók ké1niúja. Ciyógyszerészet 

11958). 
16-21 

J J /. A 11u1gyar g_rág_rs:.erkii11y1•ekrbl irt kö:.le111éuyek 

1972 
! . Elnöki 1negnyi1ó e\öadús a „i\'!agyar Gyógyszerkönyv Cen

tenúris Tudo111únyos Ülése ! 87 !-1971" rendezvényén. 
Gyógyszerészet 16. 81--86 ( 1972) 

1974 
2. Gyógyszerkönyvi 1\·lunkabizottsúg analitikai feladatai. 

Gyógyszerészet 18. -1-6-49 ( 1974). 
1975 

~'· Schukk Ek1nér Cs a !v!agyar Gyügyszerküny\·. KCrniai 
Küz!e1nények 1\·ITA -J.3. küt. 321-333 { J 975) és Gyógysze
részet /9. 257-.260 (!975). 

1987 
4 .. \ 1\hu.!v,1r Gv(H.!\sze1konJ\ VII. kíadúsa. Társszerzö: 

Laszlo\·szky Józse[ Gyógyszerészet 31. 443-4-J.9 ( ! 987). 

JJ·: GyóMys-;.erés';.etliirténeti. biográfiai irások 

l94H 
! . A \'értesacsai halott. Einlékezés Kazay Endr0riil. A Ciyúgy

szerész 3. 525-527 ( ! 948). 
1951 

2. SzCki Tibor(l879-\950) ,;\Gyógyszerész 6. !-J. (1951 ). 

1963 
3. \Vinkler Lajos Centenúriu1n. Gyógyszeré.\·:-cr 7. 01-117 

{ 1963). 

1965 
4. Székdy Jenú l 889-J 9(i5 .. A Gyógyszerész" lapalapitó 1~

lelös szerkesztöje. Gyógyszerészet 9. 321 { 1965 ). 
1969 

5. Than Kúro!y az!. sz. Chetniai Intézet 1negalapitója. GVÓ!!V

szerészet / 3. 425-430 ( ! 969) és az On·ostörténeti Közk
rnCnyek 51-52 ( ! 969). 

1972 
ú. A \.·!agyar Gyógyszerköny\' Centenúris Ünnepi Tudoiná

nyos Ülése. Gyógyszerészet / 6. 81-86 ( 1972). 

1973 
7. Küzvetetl és autooxidúciús bron1ato1netriús 1negha1úrozú

sok. Gyógyszerészt:! 17. 90-! 01 ( 1973 ). 

8. iVlegentlékezés Schulek E!e1nér akadé111ikusról születésé
nek 80. é\·fordulcijún. CiyógyszerCszet / 7. 321-324 ( 1973). 

1975 
9. Schulek Eleinér és a tvtagyar Gyógyszerkönyv. Ké1niai 

Közlöny 43, 321-333 (1975). 
1976 
10. Szebellédy Lilszló ern\ékének - születésének 75. évforduló~ 

ján. Gyógyszerészet 20. 16 !-165 ( 1976 ). 

1980 
11. ivlegc1nlékczés Széki Tiborról. Gyógysz!.!részet ]./, 321-

325 ( 1980). 
1983 
! 2. Ünnepi mcgcn1lékezés \Vinkler Lajos 120. és Schulek 

Ele111ér 90. születési évfordulóján. Gyógyszerészet 27, 
441-454 (1983). 

1988 
13. \Vinkler asszisztense ,·01ta111. Gyógyszerészet 3.f. 619-627 

( 1988). 

19911 
14. A gyógyszerészi ké1n!a oktatúsúnak és intézetének sorsa a 

budapesti !.!gyeternen. Gyógyszerészei 3.J. 235-238 ( l 990). 

1992 
15. A gyógyszerész Szebellédy Lúsz!ó crnlékCnek (a Gyógy

szerészet JO. 164 Cs J l, 213 a\npjún ). Gyógyszerészet 36, 
ú9-71 ( 1992). 

L' A·isCrletes kii:le111ények 

1931 

! . / ·dgh A.: Egyszerü desztil\úcló készülék a kétszer desztilhílt 
víz elöúllitúsára. A lvlagyar Gyógyszerésztudo1núnyi Túrsa~ 
súg l~rtesítöje 7. 287 ( ! 931 ). 

1937 
2. 1 ·églz .-1.: A !Cnycle1nek alkahnazúsa a chcrniai vizsgúlatok

nál. 53. 77 (! 937). 
19.+8 

3. 1 ·l;gh :/.. l\01·ács L.: Egyszcrüsített arzen~kiinutatús gyógy
szerészi hasznú latra. „\ Gyógyszerész 3, 2 { 1948). 

1956 
..J.. l"égh .·!.: Az V. iVlagyar Gyógyszerkönyv „Tújékoztató 

gyorsvizsgúlata·· (Hozzúszúlús J(üttel Oezsö cikkéhez). .\ 
Gyógyszerész 1 /. 33 ( 1956) 

1957 
5. ll"!«i Cl.\'., S:-ús,: (~1· .. Bányai 1:. l'°l;gh A.: Hígany (Ill nxicia~ 

nid 1ncghatúrozúsa a Schulek-!Cle hrón1ci:.ínos ntódszerrcl. 
( iyógyszerészet 1. 161 ( l 957) 

1958 
ú. /'égh .-L. Auhcr L.: J(ritikai ntegjegyz0sek a szesz rnetannl 

szennyezésének kin1utatúsúhoz. !. r0sz. l~leh11iszervizsgúla-
1i közlöny 4. 273 { 1958). 

7. Auher !.„ S:-ús,: Gy .. l~"/6 Gy„ Takúcs :\!., i·,;gh .·!.:Az V. ki

adúsú i\:!agyar Gyógyszerkönyv szirun0rték~oldatainak sta
bilitúsa. Acta Phann. J-lung. 28. 105 (\958). 

1959 
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